
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/14/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল িন্দকু সব িংসতা ম ামারী িম্বে 23.7 বমবলয়র্ ত বিল পুরস্কাম্বরর কিা 

হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

ত বিল িন্দকু সব িংসতা প্রবতম্বরাধ প্রম্বচষ্টাম্বক সমি নর্ করম্বি যার মম্বধে রম্বয়ম্বে চাকবরর 

প্রবেক্ষণ এিিং চাকবর প্রদার্, কবমউবর্টি কায নক্রম এিিং িন্দকু সব িংসতা  স্তম্বক্ষপ 

হপ্রাগ্রাম িৃদ্ধি  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজকক্ এক্াথিক্ বন্দকু্ সথ িংসতা প্রথতকরাি প্রকচষ্টার জর্য ত থবল হ াষণা 

ক্করকের্, যার মকিয রকেকে চাক্থরর প্রথিক্ষণ এবিং চাক্থর প্রদার্, ক্থমউথর্টি ক্ায নক্রম এবিং 

হযসব ক্থমউথর্টিকত বন্দকু্ সথ িংসতা সবকচকে হবথি হদখা যাকে হসখাকর্  স্তকক্ষপ হপ্রাগ্রাকমর 

হলাক্বল বৃদ্ধি।  

  

"বন্দকু্ সথ িংসতা এমর্ এক্টি ভোব তা যার মকিয িাক্া ক্ারও প্রাপয র্ে, থক্ন্ত তবুও, অকর্ক্ 

থর্উ ইেক্নবাসী এর সম্মুখীর্। আমাকদর এই ম ামারীটি হিষ ক্রার সমে  কেকে," গভর্ নর 

হ াচুল িম্বলর্। "আমাকদর তরুণকদর আিা থদকত  কব এবিং তাকদর জার্াকত  কব হয তাকদর 

জীবর্ অি নব , যা শুরু  কব চাক্থর সৃটষ্ট এবিং ক্যাথরোর প্রথিক্ষকণর উপলভযতা বৃদ্ধির মািযকম, 

ক্থমউথর্টির সিংস্থাগুথলর সাকি  থর্ষ্ঠভাকব ক্াজ ক্রার মািযকম এবিং বন্দকু্ সথ িংসতা  স্তকক্ষপ 

হপ্রাগ্রাম হজারদার ক্রার মািযকম।"  

  

গভর্ নর হ াচুল এবিং তার প্রিাসর্ হেিজকুে প্রথতটি ক্থমউথর্টির জর্য বন্দকু্ সথ িংসতা প্রথতকরাি 

ত থবল বযব াকরর সবকচকে ক্ায নক্র পন্থা হবর ক্রকত স্থার্ীে হর্তৃবৃকন্দর সাকি ক্াজ ক্করকের্। 

থতর্টি বন্দকু্ সথ িংসতা প্রথতকরাি হপ্রাগ্রাকমর জর্য ত থবল পুরসৃ্কত ক্রা  কেকে।  

  

চাকবর প্রবেক্ষণ এিিং চাকবর প্রদার্  

  

থর্উ ইেক্ন হেকির বন্দকু্ সথ িংসতাে সবকচকে হবথি ক্ষথতগ্রস্ত 20টি ি কর ক্মী প্রথিক্ষণ এবিং 

চাক্থর প্রদার্ হপ্রাগ্রামগুথল পথরচালর্া ক্রার জর্য থর্উ ইেক্ন স্থার্ীে ক্মীদল উন্নের্ হবার্নগুথলকক্ 

16 থমথলের্ মাথক্নর্ র্লার প্রদার্ ক্রকব। হপ্রাগ্রামগুথল স্থার্ীে হর্তৃবৃন্দ ক্তৃনক্ র্ক্িা এবিং 

পয নাকলাচর্া ক্রা  কেকে যাকত ঝুুঁ থক্পূণ ন তরুণকদর চাক্থরর প্রথিক্ষণ, সাটিনথিকক্ি প্রদার্, এবিং 

ক্যাথরোর হেসকমন্ট হসবা এবিং সকব নাপথর তাকদর ভাকলা হবতকর্র, স্থােী চাক্থরর সাকি সিংযুক্ত ক্রা 

যাে। ি করর বন্দকু্ সথ িংসতাে ক্ষথতগ্রস্ত এলাক্ার হবক্ার, স্বল্প থর্যুক্ত এবিং সু্কল হিকক্ হবর  ওো 

18-24 বের বেসী তরুণরা হযাগয  কব। এটি ইকতামকিয থর্উ ইেক্ন থসটির তরুণকদর জর্য এক্ই 



িরকণর হপ্রাগ্রাম পথরচালর্া ক্রার জর্য ক্র্সটিনোম ির ওোক্নার এরু্কক্ির্ (Consortium for 

Worker Education) হক্ হদওো 12 থমথলের্ মাথক্নর্ র্লাকরর পািাপাথি হদওো  কে। আগ্র ী 

তরুকণরা এই হপ্রাগ্রামগুথল সম্পকক্ন আরও জার্কত এবিং যুক্ত  কত পারকব এখাকর্।  

  

কবমউবর্টি কায নক্রম  

  

থর্উ ইেক্ন উচ্চ বন্দকু্ সথ িংসতা সম্পন্ন ক্থমউথর্টিগুথলকত হখলািুলা, থিল্প এবিং র্াগথরক্ 

অিংিগ্র ণ, দক্ষতা ততথর, এবিং থবকর্াদর্মূলক্ হপ্রাগ্রাকমর জর্য 5.7 থমথলের্ ত থবল হ াষণা 

ক্করকে। সু্ককলর হিকষ এবিং সপ্তা াকন্তর এই হপ্রাগ্রামগুথল তরুণকদর তাকদর থর্জস্ব ক্থমউথর্টিকত 

থর্রাপদ এবিং সমৃিক্ারী ক্ায নক্রকম অিংিগ্র কণর সুকযাগ হদকব হযগুথল প্রথতটি ক্থমউথর্টির 

থবিার্সভার হর্তৃবৃন্দ ক্তৃনক্ সুপাথরি ক্রা  কেথেল।  

  

কবমউবর্টি বভবিক িন্দকু সব িংসতা  স্তম্বক্ষপ সিংস্থাগুবলর জর্ে িাড়বত কমী বর্ম্বয়াগ  

  

থর্উ ইেক্ন হেি জকুে বন্দকু্ সথ িংসতা  স্তকক্ষপ হপ্রাগ্রামগুথলকক্ 39 জর্ র্তুর্ থিি আউিথরচ 

ক্মী এবিং সথ িংসতাে  স্তকক্ষপক্ারী থর্কোগ এবিং প্রথিক্ষকণর জর্য 2 থমথলের্ মাথক্নর্ র্লার 

পুরসৃ্কত ক্করকে। এই ত থবল সিল ক্থমউথর্টি থভথিক্ সথ িংসতা  স্তকক্ষপ হপ্রাগ্রামগুথলকক্ 

তাকদর থর্ভনরকযাগয বাতনাবা ক্ ক্মীকদর সিংখযা বৃদ্ধির সুকযাগ হদকব যারা ঝুুঁ থক্কত িাক্া তরুণকদর 

সাকি হযাগাকযাগ ক্করর্ এবিং তাকদর থদক্ থর্কদনির্া প্রদার্ ক্করর্, ক্থমউথর্টিকত অর্ুষ্ঠার্ 

আকোজর্ ক্করর্ এবিং প্রথতকিািমূলক্ সথ িংসতা হেক্াকত বন্দকু্ সথ িংসতার পর সাো হদর্। 

আগামী সপ্তা গুথলকত র্তুর্ আউিথরচ ক্মী এবিং সথ িংসতাে  স্তকক্ষপক্ারী থর্কোগ এবিং 

প্রথিক্ষকণর জর্য বােথত ত থবল হ াষণা ক্রা  কব।  

  

###  
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